
OZNANILA – sv. Družina/Sela 
29. navadna nedelja – 18. 10. 2020 

 
Spoštovani farani! 
Ponavlja se epidemiološka slika iz spomladanskega 
časa. Vem, da to zavzeto spremljate po sredstvih 
obveščanja in ste o vsem dobro obveščeni. Zopet smo 
ostali brez skupnega bogoslužja - nedeljske maše 
(nasploh brez maše – tudi delavniške). Nekaj 
izkušenj iz takega spomladanskega obdobja imamo, 
zato upamo, da to ne bo tako dolgo trajalo. Vemo tudi, da se moramo za to vsi potruditi, zato 
bomo dosledno upoštevali vsa navodila, ki jih prejemamo od stroke in tista (kot farani), ki nam 
jih na tej osnovi pošiljajo naši škofje. Objavili smo jih tudi na naši župnijski spletni strani. 
Z občestveno razsežnostjo naše vere, ki nas kot kristjane tudi ohranja in krepi, v teh dneh ne 
bomo smeli računati – ne bomo smeli k nedeljski in delavniški maši. Poživimo zato »domačo 
pobožnost«: branje Svetega pisma, verske oddaje na R Ognjišče, družinsko in osebno molitev, 
virtualno udeležbo pri sv. maši,…. V cerkvi je do nadaljnega sv. maša z ljudstvom prepovena. 
Maševal bom sam, po vaših namenih. 
Rednega verouka do preklica tudi ne smemo imeti. Višja stopnja – šolarji, ki pouk obiskujejo na 
Vidmu, imajo svoj urnik in način, kako bodo v tem času stroge omejitve nadomeščali veroučne 
ure. Selske veroukarje in starše pa bom po nedeljskih oznanilih (najdete jih na spletni strani 
župnije sv. Vida – takoj za videmskimi oznanili) vsakič spomnil na poglavje, ki bo na vrsti za 
prihodnji teden; otroci jih naj sproti ob pomoči staršev obdelajo in naredijo domačo nalogo, starše 
pa vabim in prosim, da to tudi pregledate in označite, da ste videli.  
V tednu, ki je pred nami (po nedelji – 18. 10.), so na vrsti naslednja poglavja: 

- 1. r. – Angel varuh (6. poglavje) 
- 2. r. – Angeli varuhi (6. poglavje) 
- 3. r. – Usmiljeni oče (4. poglavje) 
- 4. r. – Srčna dobrota prinaša srečo (5. poglavje) 
- 5. 4. – Cerkev je znamenje odrešenja (4. poglavje) 

Verska vzgoja se tako v času najrazličnejših prepovedi, ki nas je zajel, v celoti seli v družino, ki 
dobesedno postaja prvi kraj vzgoje in verske rasti. Bog daj, da bi lahko ob koncu epidemije rekli: 
hvala Bogu tudi za ta čas preizkušnje.  
Pri maši smo lahko: na TV Exodus vsak dan ob 12h. ob nedeljah 8.30h in ob 12h, ob 13h in 18h 
pa ponovitev; RTV Slo II ob nedeljah ob 10h.  
Znano je že tudi, kako bo za praznik Vseh svetih. Maše, molitev in slovesnega blagoslova grobov 
ne bo smelo biti. Kuverte z imeni vaših rajnih, za katere bomo molili (za enkrat le duhovnik sam) 
lahko oddate ob nedeljah, ko bom v času nedeljske maše (med 10h in 11h) v župnijskem domu. 
 
Današnjo nedeljo (18.10.) imenujemo tudi misijonska nedelja. Spomnili se bomo vseh 
misijonarjev po svetu – posebej še naših misijonarjev, molili za to, da bi seme Božje besede, ki 
ga sejejo tam daleč po svetu, padlo na rodovitna tla. Danes je molitev toliko bolj v ospredju, ker 
kaj darovati v ta namen ne moremo. 
V dneh, zaznamovanih s strogimi ukrepi, naj nas spremlja misel sv. Terezije Deteta Jezusa: »Bog 
tudi ve, da moramo trpeti, če hočemo priti  večno življenje, zato nas preskuša ravno v tistem, kar 
nam je tako drago.«                                                                
                                                                                                                                           p. Jože 


